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mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat
stażu.

MARZEC

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,8661,wzrosly-minimalneemerytury.html

1 marca 2017
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej
W dniu 28 lutego 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej.
Przedstawiciele związków zawodowych zaprezentowali dwa
projekty: Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie oraz Sektorowej Ramy
Kwalifikacji w Budownictwie.
Przedstawiono również zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,777,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawbudownictwa-i-gospodarki-komunalnej.html

Jest porozumienie ze związkami w sprawie łączenia KHW z PGG
W końcu wszystkie organizacje związkowe podpisały porozumienie ws. połączenia
Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Wśród
najważniejszych postanowień jest rozwiązanie Holdingowego Układu Zbiorowego
na rzecz przejęcia warunków płacowych, obowiązujących w spółce „zza miedzy". Z
kolei zarząd PGG oświadczył, że do końca marca 2018 roku nie ulegną te zasady
zmianie.
http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/jestporozumienie-ze-zwiazkami-w-sprawie-laczenia-khw-z-pgg,11838971/
Wzrosły minimalne emerytury
Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób
osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa
emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety,

III posiedzenie Zespołu ds. CSR
1 marca 2017 r. odbyło się III posiedzenie Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra
Rozwoju i Finansów.
Członkowie Zespołu zapoznali się z informacjami na temat aktualnych działań w
obszarze CSR prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju, w tym prowadzonych w
ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD oraz współpracy Ministerstwa z
organizacjami pozarządowymi.
Głównym celem spotkania było omówienie aktualnego stanu prac trzech grup
roboczych Zespołu –ds. strategicznych, ds. etyki i standardów odpowiedzialnego
prowadzenia biznesu oraz ds. edukacji i popularyzacja CSR.
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/iii-posiedzenie-zespolu-ds-csr/

Zmiany w delegowaniu pracowników zagrożeniem dla transportu
Firmy transportowe i logistyczne stracą na planowanych przez Komisję Europejską
zmianach w przepisach o delegowaniu pracowników. Jeśli branża nie zostanie
wyłączona z tych przepisów, to kierowca przejeżdżający przez dany kraj będzie
traktowany jak pracownik oddelegowany, a to oznacza, że będą mu przysługiwać
takie same stawki wynagrodzenia czy urlopy jak osobom pracującym w danym
kraju.
Chodzi o procedowany obecnie projekt rewizji unijnej Dyrektywy o delegowaniu
pracowników (96/71/WE), który przewiduje stosowanie takich samych zasad
wynagradzania i pracy pracowników na terenie danego kraju członkowskiego.
http://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/zmiany-w-delegowaniu-pracownikowzagrozeniem-dla-transportu,108769.html
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stomatologicznego, rehabilitacji leczniczej, lecznictwa uzdrowiskowego, opieki
długoterminowej oraz opieki paliatywno-hospicyjnej.

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
W dniu 2 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego
ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Tematem dyskusji była Konstytucja Biznesu.
Pakiet "Konstytucja biznesu" składa się z zestawu projektów ustaw, w tym
najobszerniejszej i najważniejszej ustawy Prawo przedsiębiorców. Stanie się ono
jednym z centralnych elementów przebudowy i reformy prawno-instytucjonalnego
otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej.

http://nipip.pl/notatka-ze-spotkania-strony-spolecznej-przedstawicielami-ministerstwazdrowia/

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,778,posiedzenie-doraznego-zespolu-ds-strategiina-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.html

Bezrobocie: Polska poniżej średniej UE
Bezrobocie w Polsce w styczniu 2017 r. wyniosło 5,4 proc. - podaje Eurostat. To
spadek o 0,1 pkt proc. w stosunku do grudnia. Stopa bezrobocia r/r obniżyła się o
1,3 pkt proc. Tylko 6 innych krajów UE może pochwalić się niższą stopą
bezrobocia niż Polska.
W Polsce w styczniu 2017 r. było 930 tys. osób bezrobotnych, tj. o 222 tys. mniej
niż rok wcześniej, oraz o19 tys. mniej niż w grudniu 2016 r.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8664,bezrobocie-polska-ponizejsredniej-ue.html

Spotkanie strony społecznej z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia
W dniu 2 marca 2017 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie robocze
przedstawicieli NRPiP i OZZPiP z Józefą Szczurek Żelazko – Sekretarz stanu,
Krzysztofem Łandą – Podsekretarzem stanu i Beatą Cholewką – Dyrektorem
Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawicielami Ministerstwa
Zdrowia.
Spotkanie dotyczyło rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, leczenia

3 marca 2017
Minister Kowalczyk: Nie prowadzimy prac nad podatkiem handlowym
W tej chwili nie trwają żadne prace nad nową wersją podatku handlowego powiedział w piątek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
Dodał, że stanowisko rządu w sprawie zakazu handlu w niedziele będzie "w
najbliższym czasie".
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1024287,kowalczyk-nie-prowadzimy-prac-nadpodatkiem-handlowym.html

6 marca 2017
Wicepremier Morawiecki powołał Radę Zamówień Publicznych
Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dla systemu zamówień publicznych oraz
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych to
główne zadania Rady Zamówień Publicznych powołanej w poniedziałek przez
wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Rada Zamówień Publicznych, która jest organem doradczo-opiniodawczym
prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, została powołana po trzech latach
przerwy.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-06/wicepremier-morawiecki-powolal-radezamowien-publicznych/

Jarosław Gowin: Studia dualne wpisują się w założenia reformy szkolnictwa
wyższego
"Studia dualne to jest najlepszy sposób na to, żeby z jednej strony dostarczyć
bardzo precyzyjnie wyprofilowaną kadrę do potrzeb współczesnej gospodarki, a z
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drugiej strony to jest też szansa dla samych studentów na natychmiastowe
znalezienie dobrej pracy i wreszcie szansa dla uczelni na zacieśnienie związku,
współpracy ze światem biznesu, to rzecz bardzo cenna zwłaszcza dla uczelni
technicznych" - tłumaczył minister. http://www.pulshr.pl/edukacja/jaroslaw-gowinstudia-dualne-wpisuja-sie-w-zalozenia-reformy-szkolnictwa-wyzszego,42030.html
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia
W dniu 6 marca 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Posiedzenie poświęcone było omówieniu planowanych systemowych i
kompleksowych reform w służbie zdrowia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,780,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia-.html

Spadek bezrobocia w lutym
Liczba bezrobotnych na koniec lutego br. wyniosła 1,38 mln osób i w porównaniu
do końca stycznia 2017 roku spadła o 12,8 tys. osób (o 0,9%). W analogicznym
okresie ubiegłego roku (luty 2016 - styczeń 2016) odnotowano wzrost liczby
bezrobotnych o 5,2 tys. osób, czyli o 0,3%.
Pracodawcy zgłosili w lutym br. do urzędów pracy 134,7 tys. miejsc pracy i
aktywizacji zawodowej.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,8671,spadek-bezrobocia-w-lutym.html

7 marca 2017
Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy
W dniu 7 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Tematem spotkania była nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,779,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu
W dniu 7 marca 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie
Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.
Przedstawiono informację na temat wprowadzenia i, odpowiednio, rozszerzenia w
opracowywanej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych oraz w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych.
W drugiej części posiedzenia, w której uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich
Rad Dialogu Społecznego, szczegółowo omówiono treść propozycji i uwag WRDS
zgłoszonych do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,781,posiedzienie-zespolu-ds-rozwoju-dialoguspolecznego.html

9 marca 2017
MEN: do końca marca propozycje zmian Karty Nauczyciela, w kwietniu
harmonogram podwyżek
Do końca marca pokażemy, jak będziemy zmieniać Kartę Nauczyciela, a w
kwietniu zaprezentujemy harmonogram podwyżek dla pracowników oświaty powiedziała w czwartek minister edukacji Anna Zalewska, informując o postępach
we wdrażaniu reformy oświaty.
http://biznes.onet.pl/praca/zarobki/men-do-konca-marca-propozycje-zmian-kartynauczyciela-w-kwietniu-harmonogram-podwyzek/8b7fy6

Minister Tchórzewski: ustawa o deputatach węglowych dla emerytów - w tym
roku
Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił w czwartek w Sejmie, że ustawa
dotycząca deputatów węglowych dla emerytów górniczych powinna być przyjęta w
tym roku. Wyjaśnił, że powodem wolnego tempa prac nad projektem jest
konieczność "wpasowania" tych rozwiązań w możliwości budżetu.
Projektowana ustawa wywołuje skutki finansowe powyżej 300 mln zł rocznie w
perspektywie co najmniej 10 lat.
"Ustawa wyszła z Ministerstwa Energii, została skierowana na Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów. Teraz, po otrzymaniu stanowiska ministra finansów
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co do określenia jej skutków finansowych na najbliższe lata, będzie następnie
kierowana na Komitet Stały Rady Ministrów" - poinformował Tchórzewski.
http://biznes.onet.pl/praca/deputaty-weglowe-dla-emerytow-ustawa-w-2017-roku/fdj4gn

13 marca 2017

planowanym na początek kwietnia połączeniem dwóch górniczych spółek:
Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG).
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,21498042,senackie-komisje-bez-poprawekzaakceptowaly-nowelizacje-ustawy.html?disableRedirects=true

Posiedzenie zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 13 marca 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie
Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.
Tematem spotkania było posumowanie prac nad propozycjami zmian zgłoszonymi
do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,782,posiedzienie-zespolu-ds-rozwoju-dialoguspolecznego.html

14 marca 2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra
rodziny, pracy i polityki społecznej.
W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady przyjmowania
cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.
Stworzono też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy
przez cudzoziemców między urzędami.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opromocji-zatrudnienia-i-instytucjach-3.html

Senackie komisje bez poprawek zaakceptowały nowelizację ustawy górniczej
W ciągu ostatniego roku tzw. ustawa górnicza, regulująca m.in. zasady
przyznawania osłon socjalnych dla odchodzących z pracy górników, była już
kilkakrotnie nowelizowana. Potrzeba kolejnej nowelizacji zrodziła się w związku z
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